
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej
ul. Markowej 20

         41-709 Ruda Śląska

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 

1. Dane Wnioskodawcy:

Imię i nazwisko:

PESEL: Telefon 
kontaktowy:

Adres zamieszkania:

ul.…………………………………………nr …………/ …………, miasto……………………………………, kod……………………………
 

E-mail :(czytelnie)

2. Dane ucznia/wychowanka ubiegającego się o zasiłek szkolny:

LP.
Imię i nazwisko/

Adres zamieszkania PESEL Nazwa i dokładny adres szkoły

1.

2.

3.

4.

5.

3. Data zajścia zdarzenia losowego i jego rodzaj:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Uzasadnienie dotyczące trudnej sytuacji w wyniku zdarzenia losowego:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej :

A. ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PROCESEM
EDUKACYJNYM

B.
POMOC RZECZOWA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM (wymienić jaka) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Forma przekazywania świadczeń:

      Rachunek bankowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                               nazwa banku

 
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pouczenie:

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej  przy ulicy 
Markowej 20 do dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

W brzmieniu  art.  90  b  aktualnym  do  31  sierpnia  2020  roku,  pomoc  materialna  przysługuje  uczniom  szkół
publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom
kolegiów pracowników służb społecznych –do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
24. roku życia; wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu
ukończenia  realizacji  obowiązku  nauki,  a  ponadto uczniom szkół  niepublicznych nieposiadających  uprawnień
szkół  publicznych  dla  młodzieży  i  dla  dorosłych  do  czasu  ukończenia  realizacji  obowiązku  nauki.

W  brzmieniu  art.  90  b  aktualnym  od  1  września  2020  roku  pomoc  materialna  przysługuje  uczniom  szkół
publicznych,  niepublicznych  i  niepublicznych  szkół  artystycznych  o  uprawnieniach  publicznych  szkół
artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie
dłużej  jednak  niż  do  ukończenia  24.  roku  życia;  wychowankom  publicznych  i  niepublicznych  ośrodków
rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

Zgodnie z art. 90 e ust. 1,2,3,4  zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo 
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych 
z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku,
niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której
mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ

W związku z art. 75 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego oraz zgodnie z art. 233 § 1-3 i 6 kodeksu karnego, 
świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej, za podanie w niniejszym postępowaniu nieprawdy, potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych w nim zamieszczonych.
Oświadczam jednocześnie, że jest mi znana treść art. 233 § 1-3 i 6 kodeksu karnego.
Art.  233  §  1:  Kto,  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód  w  postępowaniu  sądowym  lub  w  innym  postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8.
Art. 233 § 1a: Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością
karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  
 Art. 233 § 2: Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
Art. 233 § 3: Nie podlega karze, za czyn określony w § 1a kto, składa fałszywe zeznanie,  nie wiedząc o prawie odmowy
zeznania lub odpowiedzi na pytania. 
Art. 233 § 6: Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy
przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,  realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej RODO) informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, z siedzibą przy

ul. Markowej 20, 41-709 Ruda Śląska (zwany dalej MOPS) reprezentowany przez Dyrektora, 
2. Został  wyznaczony  Inspektor  Ochrony  Danych  z  którym  można  skontaktować  się  osobiście  lub  pisemnie  pod  adresem

wskazanym  w  pkt.  1,  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  pod  adresem  abi@mops.rsl.pl oraz  telefonicznie  pod
numerem 32/344-03-24 wew. 376. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia prawa do stypendium/ zasiłku szkolnego na podstawie art.
13b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

4. Administrator  nie  udostępnia  Pana/Pani  danych  osobowych,  z  wyjątkiem przypadków prawnie  uzasadnionych  oraz  na
podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną,
techniczną i informatyczną. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu prawomocnego zakończenia postępowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

6. W konsekwencji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art.16 RODO, 
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  na zasadach określonych w art. 18
RODO,

7. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
     Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o stypendium/ zasiłek szkolny lub 
     w sytuacji wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń  
     możliwością wystąpienia ujemnych skutków przewidzianych przepisami ustawy o systemie oświaty oraz Kodeksu    
     Postępowania  Administracyjnego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU DORĘCZANIA PISM URZĘDOWYCH

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego:
1) Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed
wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 §  1
kpa).
2) Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi (art. 40 §  1 kpa).
3)  Jeżeli  strona  ustanowiła  pełnomocnika,  pisma  doręcza  się  pełnomocnikowi.  Jeżeli  ustanowiono  kilku  pełnomocników,
doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 §  2 kpa).
4) W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba
że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną do odbioru pism (art. 40 § 3 kpa).
5) Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA)- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli  nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia
sprawy  zamieszkałego  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  nie  działa  za  pośrednictwem Konsula  Rzeczypospolitej  Polskiej,  jest
obowiązana  wskazać  w Rzeczypospolitej  Polskiej  pełnomocnika  do  doręczeń,  chyba,  że  doręczenie  następuje  za  pomocą
środków komunikacji elektronicznej (art. 40 § 4 kpa).
6) W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze
skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona 
o możliwości złożenia odpowiedzi  na pismo wszczynające postępowanie i  wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być
ustanowiony pełnomocnikiem (art. 40 § 5 kpa). 
7)  W toku  postępowania  strony oraz ich przedstawiciele  i  pełnomocnicy  mają  obowiązek zawiadomić  organ  administracji
publicznej o każdej zmianie swego adresu w tym adresu elektronicznego (art. 41 § 1 kpa).
8) W razie  zaniedbania obowiązku określonego  w § 1 doręczenie  pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny
(art. 41 § 2 kpa).
9) Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy (art. 42 § 1 kpa).
10) Pisma mogą być doręczone również w lokalu organu administracji  publicznej,  jeżeli  przepisy szczególne nie  stanowią
inaczej (art. 42 § 2 kpa).
11) W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w § 1 i 2, a także w razie koniecznej potrzeby, pisma doręcza się
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w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie. (art. 42 § 3 kpa). 
12) W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy
domu,  jeżeli  osoby te  podjęły  się  oddania  pisma adresatowi.  O  doręczeniu  pisma  sąsiadowi  lub dozorcy  zawiadamia  się
adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania
(art. 43 kpa). 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe, zapoznałam/em się z warunkami
uprawniającymi do zasiłku szkolnego, z  treścią wniosku o zasiłek szkolny 

i wszystkimi dodatkowymi informacjami, oświadczeniami od strony 1 do 4  oraz  
z „Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska” .

Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

 ……………………………………                                                               ……………………………………………………………
data                                      podpis  wnioskodawcy
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